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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

IEȘAN ANNA

temetésén részt vettek, mélységes fájdalmunkban őszinte részvéttel 
osztoztak. Köszönet a vigasztaló szavakért, a szeretet virágaiért.

A gyászoló család

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak

MÁTHÉ EDE

halála okozta fájdalmukban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes.

Kedves László és családja – Csíkszereda

Mély megrendüléssel értesültünk szeretett és tisztelt lakótársunk, 

MÁTHÉ EDE

elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének és fi ának. 

Gyászukban osztozunk - a Vargha család

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, testvér, rokon, szomszéd 
és jó ismerős,

HÎRLAV MARIA

életének 59. évében, 2020. július 21-én szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunkat 2020. július 24-én 12 órakor kisérjük 
utolsó útjára a csíkdelnei temető ravatalozójából. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott.

A gyászoló család –Csíkdelne

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad”

Szomorú szívvel emlékezünk

HAJDU ISTVÁN

halálának 25. évfordulóján. Nyugodjon békében!

Szerettei – Csíkzsögöd

Csendben mentél el, örök csendre leltél,
szívünkben azóta mély fájdalom él.
A te csillagod fent ragyog az égen,
utat mutat nekünk a gyász sötétjében.
Légy boldog ott, ahová mentél,
nem haltál te meg, csak álmodni mentél.
Oly drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki.

Fájó szívvel emlékezünk 2002. július 24-ére

ID. AMBRUS TIBOR

halálának 18. évfordulóján. Nyugodj békében drága gyermekünk!

Szerettei – Székelyudvarhely, Keresztúr

Ha emlegettek, köztetek leszek, ha imádkoztok, 
veletek vagyok, ha rám gondoltok, mosolyogjatok, 
emlékem így áldás lesz rajtatok.

Fájó szívvel emlékezünk 2016. július 26-ára

BURJÁN LAJOS

halálának 4. évfordulóján. Lelke üdvéért a megemlékező szentmise 
2020. július 27-én, reggel 19 órakor lesz a Szent Kereszt-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerető családja – Csíkszereda

Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban.
Életed elszállt, mint virágillat,
de emléked ragyog, mint a fényes csillag. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. július 26-ára

VÁGÁSI LÁSZLÓ IGNÁC

halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes.

Szerettei, valamint unokahúga, Manyi – Menaság

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké itt marad.” (Reményik Sándor) 

Szívünk soha el nem múló fájdalmával emlékezünk 

TODOR PIROSKA

halálának 9. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei
Nem az a fájdalom, melytől könnyes lesz a szem. 
hanem amelyet szívünkben hordunk egy életen át 
csendesen.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. július 29-ére

KÓKA EMESE (MESIKE)

halálának 9. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. július 
26-án, vasárnap reggel 9 órakor lesz a csíkzsögödi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szeretteid – Csíkzsögöd

Örök álmod őrizze béke és nyugalom, szívünkben örökké élni fogsz, 
mert szeretünk nagyon!

Fájó szívvel emlékezünk 2015. július 24-ére

ANTAL MÁTYÁSNÉ, szül. Gál Julianna

halálának 5. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, áldozzanak 
egy percet drága emlékének. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Szerettei – Csíkdánfalva

Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek,
hisz lélekben én is ott vagyok veletek.
Szeressétek egymást, s összetartsatok,
az égből is gondolok és vigyázok rátok.

Fájó szívvel emlékezünk 2016. július 25-ére

MIHÁLY LÁSZLÓ

halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes.

Szerettei – Csíkszereda

Fájó szívvel emlékezünk

ÖZV. GEGŐ LAJOSNÉ, szül. Erőss Katalin

halálának 6 hetén. Ő példa számunkra, aki önzetlenül ajándékozta 
szeretetét családjának és környezetének. A megemlékező szentmise 
2020. július 25-én, szombaton 18 órától lesz a csíkborzsovai nagy- 
templomban. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

Gyászoló szerettei

Múlnak az évek, és mi nem láthatunk többé téged. 
Titokban sokszor sírunk még érted.
Ha nem is vagy már közöttünk többet,
akkor is része vagy életünknek.

Fájó szívvel emlékezünk 2012. július 25-ére

FILE ZOLTÁN

halálának 8. évfordulóján. 

Felesége, lányai, vejei és unokái Avar és Gellért – Székelyudvarhely

Két éve már, hogy a temetőt járjuk,
kit oly nagyon szerettünk, hiába várjuk.
Szomorú sírhalom ad Neked nyugalmat,
a mi szívünkben örökre tartó fájdalmat.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2018. július 26-ára

ANDRÁS MÓZESNÉ, szül. Lukács Mária

halálának 2. évfordulóján. Emléked legyen áldott, nyugalmad 
csendes!

Bánatos férjed, gyermekeid családjaikkal – Zeteváralja

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja semmi.
Úgy volnál jó, ahogy voltál,
bárcsak lennél, bárcsak volnál.

Fájó szívvel emlékezünk 2017. július 26-ára

JAKAB ATTILA

halálának 3. évfordulóján.
Szerető családja – Székelyudvarhely

Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz,
halálod, míg élünk, fájó emlék marad.

Fájó szívvel emlékezünk 2018. július 26-ára

SZABÓ DÉNES

halálának 2. évfordulóján.

Testvérei Berta, Mózes, Mária – Székelyudvarhely, Bágy

Ha felnéztek a csillagokra, talán az egyik én vagyok. 
S bár már csak szívetekben élek,
én mindig veletek vagyok.

Fájó szívvel emlékezünk 2017. július 26-ára

BIRÓ ERZSIKE (MAMA)

halálának 3. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak 
rá kegyelettel!

Lányai, veje, unokája Évike – Székelyudvarhely

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
hiszen napként az égen nektek ragyogok!
Ha szép idő van s kék az ég,
jusson eszetekbe sok szép emlék!
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
inkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog,
s azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll az éjféli égen, akkor mondjatok egy imát értem! 
Én is imát mondok majd értetek, hogy boldog lehessen szívetek!
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
hiszen a szívetekben jó helyen vagyok!

Fájó szívvel emlékezünk 2015. július 25-ére

BALLAI ÁRPÁD-BOTOND

halálának 5. évfordulóján.
Szerettei – Székelyudvarhely

Legtöbb, mit ember elérhet, hogy hiányzik. (Szilágyi Dezső) 

Szomorúan emlékezünk 2001. július 26-ára

DEMETER ENDRE (ÖCSI)

halálának 19. évfordulóján.
Szerettei

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK




